Анализ на възможностите за регистрация на търговска
марка за региона и ползите за всички земеделски
производители и заинтересовани страни на територята
на МИГ Долни чифлик и Бяла

Възможности за регистрация на търговска марка за региона и
ползите за всички земеделски производители и заинтересовани
страни на територята на МИГ Долни чифлик и Бяла
І. Въведение
Настоящият Анализ е изготвен за нуждите на разработването на Стратегия за ВОМР
при условията и реда на Наредба No 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

1.1

Цел и задачи на анализа

Основната цел на настоящия анализ за проучване възможностите за регистрация на
търговска марка за региона и ползите за всички земеделски производители и
заинтересовани страни на територята на МИГ Долни чифлик и Бяла, въз основа
изследване на географския район да бъдат изследвани възможностите за регистрация
на географско означение на територията на МИГ и респективно търговски марки на
отделни селскостопански стоки и/или занаятчийски стоки и услуги, което да
допринесе за утвърждаване и популяризиране на типични за региона стоки/услуги и да
подпомогне земеделските производители, търговци и занаятчиите, развиващи дейност
на територията на община Долни чифлик и община Бяла, като се формулират
препоръки.
Задачи, необходими за изпълнение на основната цел на анализа:


Изследване на географския район, включващ територията на действие на МИГ
Долни чифлик и Бяла;



Изследване на социално-икономическия и културно-историческия потенциал на
територията на МИГ Долни чифлик и Бяла;



Дефиниране на понятията, свързани с нормативните изисквания при регистрация
на търговска марка;



Определяне политиките и отговорностите на Местната инициативна група,
свързани с развитието на района и прилагането на Общата селскостопанска
политика при изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно
развитие;



Идентифициране на ползите за земеделските производители, търговци и
занаятчии, осъществяващи основната си дейност в община Долни чифлик и
община Бяла;



Изследване на стратегическите цели на партньорите в ПЧП на територията на
действие на МИГ Долни чифлик и Бяла и установяване на връзката между
стратегическите документи и политиките, по които работи Сдружението;



Формулиране на препоръки за прилагане на политики и план за действия за
реализиране на направените предложения;

1.2

Ограничения при извършването на анализа

Анализът е ограничен до територията на действие на СНЦ МИГ Долни чифлик и Бяла
за целите на разработване на Стратегията за водено от общностите местно развитие и
обхваща административните граници на двете общини.

Очаквани резултати

1.3

Очакваните резултати от анализа са:


Препоръки за извършване на допълнително проучване и изготвяне на план за
действие за регистрация на търговска марка на територията на МИГ Долни
чифлик и Бяла;



Препоръки и план за действие за регистрация на отделни търговски марки на
типични за територията селскостопански или интелектуални продукти;



Препоръки за прилагане на политики от СНЦ МИГ Долни чифлик и Бяла за
популяризиране и пазарно позициониране на търговската марка на територията
и на целите на Сдружението;

1.4 Кратко описание на методите за проеждане на анализа
1.4.1 Проучване на нормативната база, документи и информация
Този метод е използван при събирането, проучването и анализа на документите,
приложимото национално и общностно законодателство, както и нормативната база,
свързана с разработването на СВОМР на МИГ Долни чифлик и Бяла, съществуващата
налична информация за потенциала на територията, за действащите земеделски
стопанства, включително и за сравнителен анализ с практиките в Европейския съюз.
Пълният списък от разглежданите документи е представен в Приложение 1.
Основни стъпки:


Идентифициране на приложимата нормативна база, стратегически документи и
информация;



Обработка на информацията;



Мисия и визия на СНЦ МИГ Долни чифлик и Бяла и на партньорите от
публичния, стопанския и неправителствения сектор, вътрешни документи на
партньорите – общини (общински стратегии, програми, планове, политики);

1.4.2 Анкетни проучвания
Проучванията са извършени чрез събиране на информация при попълването на
предварително подготвени въпросници от представители на трите сектора: публичен,
частен и неправителствен, както и от представители на местните лидери и членове на
сдружението. Анкетните карти (въпросници) бяха изпратени до предварително
дефинирана представителна извадка.

1.4.3 Интервюта
Методът за събиране на информация чрез персонални интервюта изисква
предварително дефиниране на въпроси, еднакви за всички, по уточнен ред и прилагане
на стандартизирани техники за записване. Проведени са интервюта с общо 20
представители на: Управителния съвет на Сдружението, на местната власт в двете
общини, на местните лидери и на неправителствения сектор. Фокус при интервютата
беше събиране на допълнителна информация по отношение нагласите на местната
общност във връзка с регистриране на търговска марка на територията и евентуалните
ползи на заинтересованите страни при прилагането на СВОМР на територията на МИГ
Долни чифлик и Бяла.

1.4.4 Наблюдение
Наблюдението е често използван метод за събиране на информация. Прилагането му
започна с формулирането на целта и обектите, определянето на схема за наблюдение и
отчитане на резултатите. Извършеното наблюдение и експертна оценка на резултатите
от анкетните проучвания и интервютата е от екипа по анализа. Не е взето мнението на
респондента или субекта на наблюдение и резултатите са проверени по отношение на
тяхната валидност и достоверност. За целите на настоящия анализ методът на
наблюдението има помощна и допълваща роля за резултатите от анкетните проучвания
и интервютата.

1.4.5 Експертна оценка

Този метод е използван на всеки етап от анализа като основен и допълващ.
Експертната оценка е техника, чрез която са идентифицирани проблемите и е
достиганата яснота по отношение на възможностите за регистрация на търговска марка
на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла, формулирани са изводите, оценките и
направените препоръки. С помощта на метода е извършена преценка на фактите и
получените първични данни, събрани специално директно на терен по време на
извършването на анализа, получени от различни източници и чрез различни методи:
нормативни актове, документи, налична статистическа информация, анкетни
проучвания, интервюта и наблюдения.

1.5 Контекст на анализа
За постигане целите на анализа е извършено подробно проучване и описание на
възможността за регистрация на търговска марка на територията -включваща
административните граници на общините Долни чифлик и Бяла в контекста на
пазработването на Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Целевото проучване включва задълбочено изследване и обобщаване на конкретните
налични и добити данни за територията на действие на МИГ Долни чифлик и Бяла. То
е подходящ инструмент за индуктивен анализ на въздействието върху
заинтересованите страни, по-конкретно - земеделските производители, търговците и
занаятчии, и особено за иновативни подходи и интервенции, за които няма предишна
теория, която да ги обяснява.
Анализ, свързан с ползите от регистрацията на търговска марка - географско
означение на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла и респективно търговски
марки на отделни селскостопански стоки и/или занаятчийски стоки и услуги, или
интелектуални продукти от същия район, не е извършван у нас в подобен
непосредствен териториален контекст.
Анализирани са комплексно всички значими характеристики на територията и тяхната
уникалност, степен на концентрация и локация; материални и нематериални културни,
археологически и природни дадености и универсалната им стойност. Значимостта на
територията на действие на МИГ Долни чифлик и Бяла не е еднородна. Налице са зони
и обекти с изявена природна и културно-историческа стойност и такива, с относително
вторичен принос, както и зони с реален потенциал за развитие и допълващи
значимостта на останалите. Ценностна йерархия на елементите на територията според
тяхната значимост, налага диференциран подход към опазването, използването и
управлението им.

В контекста на постигането на целите, заложени в Стратегията за водено от
общностите местно развитие на МИГ Долни чифлик и Бяла, използването на методите
на индуктивния анализ за територията осигурява разкриването на съществените
взаимовръзки в изследваните елементи от даден клас, които обуславят
принадлежността на даден признак към цялото.

1.6 Екип – роли и отговорности
Анализът е извършен от екип, като ролите и отговорностите на членовете му бяха ясно
разписани още в началото на изпълнението, както следва:
 Дефиниране на обхвата на анализа, на заинтересованите страни и комуникиране
на целите;
 Определяне на представителна извадка за попълване на анкетните карти,
провеждане на интервюта и наблюдение;
 Координиране, организиране и реализиране на процеса на попълване на
въпросниците и провеждане на интервютата;
 Разпределяне на задачите и дефиниране на обхвата на нормативната база и
документите за целите на проучването;
 Сравнителен анализ на територията и анализ на моментното състояние;
 Формулиране на конкретни препоръки и изводи;

ІІ.

Анализ на приложимото законодателство и стратегическите
документи

2.1 Цели на анализа
Целите на анализа на нормативната база, програмните и стратегическите документи
включват:



Анализ на стратегическите документи на сдружението и на партньорите –
представители на публичния сектор (ОПР, ОСР). Анализ на релевантността и
съответствието им със стратегически документи на национално и Европейско
ниво (ПРСР, ОСП, ЛИДЕР, Национални стратегии и планове за регионално
развитие, НСРР, МФР)



Идентифициране, групиране и обстоен преглед на приложимите за целите на
анализа нормативни актове – закони и подзаконови нормативни актове,
регламенти и директиви



Анализ на националното и общностно законодателство, касаещо регистрацията
на териториално географско означение и на търговски марки за отделни видове
стоки и услуги – селскостопански и/или интелектуални

2. 2 Анализ на съответствието на целите и йерархия на целите
2.2.1 Съответствие на целите на анализа на целите и приоритетите в
Стратегията за местно развитие на МИГ Долни чифлик и Бяла
Целите на анализа са в съответствие с принципите на селскостопанските политики:
 Законосъобразност, публичност и прозрачност;
 Субсидиарност и пропорционалност;
 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
 Устойчиво развитие на територията;
 Планиране и програмиране развитието на селсксия район чрез диференциран
подход в процеса на целеполагане при подготовката на СВОМР;
 Отчитане особеното естество на селскостопанската дейност, моделиране на
селскостопанското производство и развитие, опазване на околната среда и в
частност горския фонд;

 Анализ на социалната структура, специфичните икономически условия и
подкрепа развитието на конкурентоспособността в селскостопанската сфера и в
сферата на селския туризъм;
 Подобряване качеството на живот чрез разнообразяване на икономическите
дейности на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла и междусекторно
взаимодействие;
 Модернизация и прилагане на иновативни подходи в създаване на нови
продукти и процеси;
Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Долни чифлик и Бяла
ще включва цели и приоритети изцяло съобразени с целите на настоящия анализ.
СВОМР на МИГ Долни чифлик и Бяла включва:
Целите, приоритетите и мерките на Стратегията за Вадено от общностите местно
развитие (Стратегия за ВОМР) на МИГ „Долни чифлик-Бяла“ са формулирани, въз
основа на социално-икономическия анализ на територията и проведените срещи със
заинтересованите страни, партньорите и широката общественост, извършени в
изпълнение на Договор № РД 50-213/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ
по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите мес-тно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,
изпълняван от МИГ „Долни чифлик-Бяла“. Приоритети на Стратегията за ВОМР са
изцяло в съответствие с целите на Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), посочени в чл. 4 от Регламент на ЕС 1305/17.12.2013 г., а
именно:
а) насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство;
б) осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на
дейности, свързани с климата;
в) постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и
общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА,
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА СОБСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика
и възможностите за развитие на местен бизнес
Приоритетът е насочен към удовлетворяване потребностите на местната общност от
инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП),
насърчаване на иновационната активност, подобряване на достъпа до финансиране на
МСП, развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес на територията.

Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано и устойчиво териториално
развитие и модернизиране на населените места за популяризиране на местната
идентичност
Приоритетът е насочен към удовлетворяване потребностите на местната общност от
развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот, развитие на
териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален
потенциал и продукти от местен характер.

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на
бедността и подобряване на жизнената и бизнес средата
Приоритетът е насочен към удовлетворяване потребностите на местната общност от
устойчива и качествена заетост за безработни лица и уязвими групи, подобряване
достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от
социално изключване лица и хора с увреждания със специфични нужди.

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика
и възможностите за развитие на местен бизнес:



Специфична цел 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив
бизнес.
Целта е свързана с удовлетворяване на потребностите основно на микро-(, малките и
средни предприятия от иновационна дейност, засилване на предприемачеството и
инвестиционна подкрепа за земеделските производители и за неземеделски дейности.



Специфична цел 2: Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване
развитието на продукти от местен характер.
Целта е свързана със задоволяване приоритетно потребностите на земеделските
производители от инвестиции в земеделските стопанства, инвестиции в преработката и
маркетинга на селскостопанските продукти.
Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано и устойчиво териториално развитие
и модернизиране на населените места за популяризиране на местната
идентичност:



Специфична цел 1: Обновяване на населените места, подобряване качеството на
живот и привлекателност на територията
Целта е насочена към удовлетворяване на идентифицираните в анализа на социалноикономическото развитие на територията потребности, свързани с нуждата от подкрепа
на на: общините, юридическите лица с нестопанска цел и читалища от целевата
територия в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура за обновяване на населените места и подобряване на тяхната
привлекателност.



Специфична цел 2: Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на
туризма и свързаните с него услуги.
Целта е насочена към удовлетворяване на потребностите на общините и юридическите
лица с нестопанска цел в сферата на туризма за изграждане и подобряване на
туристическа инфраструктура.
Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на
бедността и подобряване на жизнената и бизнес средата:



Специфична цел 1: Насърчаване на заетостта и намаляване на бедността.
Целта е насочена към подкрепа на общините при прилагането на политика за
създаване, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби
инфраструктура.



Специфична цел 2: Подобряване на образователното равнище, достъпа до
социални услуги на уязвими групи, социално изолирани или в риск от социална
изолация.
Целта е свързана със задоволяване потребностите на общините и бизнеса от
квалифицирана работна ръка, както и със задоволяване потребностите на уязвимите
групи и на хората с увреждания със специфични нужди, от социални и здравни услуги
и др.
Стратегическата рамка на целевата територия е разработени въз основа на
местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на
национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по
десегрегация и деинституционализация съгласно условията и изискванията на
приложимата национално и европейски право: Характеристиките на всяка
територия са свързани с притежаваните от нея природни ресурси и човешки
потенциал. Въз основа на проучванията и анализа на територията,
осъществените срещи с местната общност във всички населени места от
територията на действие на МИГ са определени основните приоритети и цели,
както и интервенциите по мерките на Стратегията за ВОМР на МИГ „Долни
чифлик и Бяла“. Приоритетите, целите и мерките, от една страна отразяват
вижданията на местната общност за нейното развитие, а от друга са съобразени
с визията за развитие на територията, определена в основните стратегически
документи на местно, регионално, национално и европейско ниво.
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика
и възможностите за развитие на местен бизнес
Специфична цел 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив
бизнес
Мярка 1.1.1 Подкрепа за иновации в предприятията (ОПИК)
Мярка 1.1.2 Подкрепа на предприемачеството (ОПИК)
Мярка 1.1.3 Капацитет за растеж на МСП (ОПИК)
Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделки дейности (ПРСР)
Специфична цел 2: Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване
развитието на продукти от местен характер
Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (ПРСР)
Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
(ПРСР)
Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано и устойчиво териториално
развитие и модернизиране на населените места за популяризиране на местната
идентичност
Специфична цел 1: Обновяване на населените места, подобряване качеството

на живот и привлекателност на територията
Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура (ПРСР)
Специфична цел 2: Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие
на туризма и свързаните с него услуги
Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура (ПРСР)
Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на
бедността и подобряване на жизнената и бизнес средата
Специфична цел 1: Насърчаване на заетостта и намаляване на бедността
Мярка 1.1 Инвестиции в образование и заетост (ОП РЧР)
Специфична цел 2: Подобряване на образователното равнище, достъпа до
социални услуги на уязвими групи, социално изолирани или в риск от
социална изолация.
Мярка 2.2 Въвеждане на междусекторни услуги в общността (ОП РЧР)

ИНОВАТИВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ
„МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“:
Иновациите се оценяват по отношение на ефективността им в сравнение със
съществуващите методи и решения, прилагани на територията, както и с
приложимостта им на местно ниво. Иновативният характер на Стратегията за ВОМР
има най-различни форми, които допринасят за: въвеждане на територията на действие
на МИГ на нови услуги, нови продукти, нови методи на организация, социални
иновации и т.н.
Стратегията за ВОМР включва следните иновативни елементи:
- многофондово финансиране, което е новостчриз прилагането на Подхода ВОМР на
територията на действие на МИГ и ще позволи осъществяването на проекти,
финансирани от следните Европейски инвестиционни и структурни фондове (ЕСИФ), а
именно: ЕСФ, ЕФРР и ЕЗФРСР;
- мерки в подкрепа за постигане целите на две нови за подхода „отдолу-нагоре“
Оперативни програми: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОП РЧР)
и (ОПИК), което ще доведе до цялостно подобряване благосъстоянието на местната
чрез осъществяване на „интегрирани и мултисекторни дейности“;
- мярка „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, с която се цели
подобряване на социалните и здравни услуги за уязвимите групи и хората с
увреждания от общността, което е иновативно от гледна точка на предоставянето на

комплексни интегрирани услуги за подобряване качеството на живот на хората с
увреждания;
- мярка „Инвестиции в образование и заетост“, с която се цели подобряване връзката
между образователните структури и бизнеса и същевременно стимулиране на
неактивните лица към образование и заетост. Подходът за справяне с проблема с
ниската образованост и достъпа до пазара на труда е иновативен за територията на
МИГ;
- мярка „Подкрепа за иновации в предприятията“, осъществяването на която ще
допринесе за внедряването на иновации в производствените процеси и повишаване
конкурентоспособността и производителността на предприятията при опазване на
ресурсите - материални и човешки и компонентите на околната среда.

2.2.2 Йерархия на целите
В съответствие с целта на настоящия анализ, свързана с оценка на възможността за
регистрация на географско означение на територията и последващи регистрации на
отделни търговски марки за продукти/услуги, свързани с одобрените и изпълнени през
следващата година проекти, е необходимо да се определят приложими показатели на
изпълнението на СВОМР, полезни за мониторинг и оценка: "йерархията на целите",
който да отразява различните елементи на логиката на интервенцията по всяка мярка
(т.е. наборът от оперативни, специфични и общи цели, свързани с мярката), съчетана с
"йерархия на индикаторите".
Йерархията на целите е инструмент, който помага при анализирането и съобщаването
на целите по различните мерки, избрани съгласно Стратегията за местно развитие и е
представена схематично на Фигура 2. Тя представя по синтетичен начин, как всяка
избрана от МИГ Долни чифлик и Бяла мярка, ще допринесе за оперативните,
конкретните цели по меркие и общата цел, организира тези цели в различни нива
(цели, подцели) под формата на йерархия или дърво, показвайки по този начин
логическите връзки между целите и техните подцели, ползите от приложените мерки,
извън незабавните ефекти върху преките бенефициенти. Те са свързани и с общите
цели на ОПР и други стратегически документи за територита.
Въздействията може да са положителни или отрицателни, очаквани или неочаквани,
като обикновено се изразяват в нетни термини, което означава изваждане на ефектите,
които не могат да допринесат за интервенцията и отчитане на неумишлените ефекти
(страничните ефекти) и косвените ефекти.
След това показателите се използват като инструменти за оценка на всяко ниво
(осъществена дейност, резултат, въздействие), до каква степен очакваните оперативни
цели на всяка мярка, на специфичните цели и стратегическата цел на Стратегията за

водено от общностите местно развитие на СНЦ Долни чифлик и Бяла са били
постигнати. По този начин би могло да се определят и ползите не само от изпълнените
проекти по отделните мерки към СВОМР, но и да се откроят тези стоки/услуги, за
които ще бъде полезна регистрацията на търговска марка в бъдеще.
Фигура 2: Йерархия на цели и йерархия на индикатори

Йерархия на индикатори

Йерархия на цели

ОБЩА ЦЕЛ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

КОНКРЕТНА ЦЕЛ

РЕЗУЛТАТ

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ
ОСЪЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

МЯРКА/ДЕЙСТВИЕ

ИЗХОДНО
ПОЛОЖЕНИЕ

Проучването на възможностите за регистрация на търговска марка, носеща ползи за
земеделските производители, търговци и занаятчии от територията на действие на МИГ
Долни чифлик и Бяла чрез йерархията на целите и анализ на приноса на приложените
намеси върху наблюдаваните брутни ефекти и оценка на нетните ефекти, вследствие на
разглежданите намеси, осигурява солидни аналитични преценки на резултатите и
въздействието на мерките по СВОМР и спомага за обоснован избор на конкретни стоки
от географския район, чието означение с търговска марка ще добави стойност и към
територията.
Планирането на логиката на интервенцията е ключов елемент за развитие на подходяща
рамка за анализа на принос. Свързването й с йерархията на осъществените дейности,
резултати и въздействия, съответстващи към йерархията на целите помага за
идентифициране на съответните причини, които могат да повлияят на очакваните
осъществени дейности, резултати и въздействия на мерките. Всичко това в крайна
сметка осигурява водещата рамка на анализа на принос от изпълнението на проектите по

отделните мерки в контекста на подбор на селскостопански и/или занаятчийски
стоки/услуги, за които да бъде регистирана търговска марка, цел на настоящия анализ.
Критериите за преценка на стоките и услугите, за които е подходящо да се регистрира
търговска марка, са от съществено значение. Те са определени от екипа, който извършва
настоящия анализ чрез всеки въпрос в анкетните карти на етап структуриране на
анализа. Освен това, по време на етапа структуриране на анализа, за всеки критерий за
преценка е определен един или повече специфични показатели.
Критерии за преценка и специфични показатели (пример)
Критерии за преценка
1. Степен, в която селскостопанските стоки/услуги са
традиционни за територията на МИГ Долни
чифлик и Бяла

Специфични показатели
1.1. За всяка стока/услуга, за всяка година и за всяка
община – Долни чифлик и Бяла, съотношение
между количествата на традиционните стоки и
общото количество продукция
1.2. За всяка стока/услуга, за всяка година и за всяка
община – Долни чифлик и Бяла, съотношение
между количествата на традиционните стоки и
максимално произведените количества стоки
от даден вид

2. Степен, в която пазарните количества са
стабилизирани благодарение на прилагане на
СМР на МИГ Долни чифлик и Бяла

2.1. Съотношение между продадените пазарните
количества на стоките преди прилагане на
мярката и след изпълнението на проекта по
мярката

3. Въздействие върху ценовите равнища при
регистрация на географско означение и
търговски марки

3.1.

4.

Резултатно въздействие върху промените в
цената

4.1. Съотношение между индекса на изменение на
реалните цени и същия индекс на измениние на
прогнозните цени

5. Взаимодействие с получената субсидия от ЕС
по проекти по мерките към СВОМР на МИГ
Долни чифлик и Бяла или на национално ниво

5.1. За тези стоки, за които съществува БФП за
преработка, взаимовръзка между количествата,
получаващи субсидия за преработка и
останалите количества

За всяка стока и за всяка община, времеви
редове на цените - прогнозни

3.2. За всяка стока и за всяка община, времеви серии
от прогнозни цени, като се има предвид
търсенето

2.3 Анализ на приложимото законодателство

2.3.1 Приложимо законодателство

В рамките на действащата в България правна система закрилата на правата върху
обекти на индустриална собственост е регламентирана чрез множество нормативни
актове, в това число:


международни договори и конвенции, ратифицирани, обнародвани и влезли в
сила за Република България като част от нейното вътрешно законодателство



законови норми на националното право на страната, които уреждат изчерпателно
възникването и съдържанието на правата на индустриална собственост, редът и
средствата за упражняването им, мерките и процедурите за тяхната защита
срещу нарушения. Тези норми се съдържат в Конституцията и в множеството
специални закони и подзаконови актове по прилагането им



правни норми, предвидени в Регламентите и Директивите на институциите на
Европейския съюз, които се прилагат пряко или се въвеждат чрез вътрешни
нормативни актове в националното законодателство на Република България.

Марки и географски означения
За целите на настоящия анализ приложимото законодателство е:
Законът за търговските марки и географските означения
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и
географски означения
Постановление № 200 от 30 август 2007 г. за изменение и допълнение на
НАРЕДБАТА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на
марки и географски означения
Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за
марките и географските означения
Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като
общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република
България, приета с ПМС № 229 от 15.09.2007 г., обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември
2007г.
Обща препоръка за разпоредби, касаещи закрилата на общоизвестни марки,
приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната

собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална
собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите
на страните-членки на СОИС - 20 - 29 септември 1999 г.
Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на
Общността (ОВ, L 78/1 от 24 март 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО)
№ 207/2009"
Регламент 1383/2003/ЕС на Съвета относно действията на митническите органи
срещу стоки, за които е установено, че нарушават закриляни по този закон права
Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост
Конвенцията от 22 ноември 1928 г. за международните изложби, организирани в
страните - членки на Парижката конвенция
Спогодбата от Ница от 15 юни 1957 г.
Мадридската спогодба за международна регистрация на марки, подписана в
Мадрид на 14 април 1891 г. Протоколът относно Мадридската спогодба за
международна регистрация на марките, подписан на 27 юни 1989 г. в Мадрид

Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната
международна регистрация от 31 октомври 1958 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство:
ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от
29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната
собственост
ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година за сближаване на
законодателствата на държавите-членки относно марките

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕC) № 3295/94 от 22 декември 1994 година
регламентиращ забранителни мерки за внасянето, износа, ре-експорта или прием
за отложен митнически режим на фалшифицирани и пиратски стоки

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА от 17 септември 1974 година
относно приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с
научно-изследователски програми за Европейската икономическа общност
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993 година относно
търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно
намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира,
че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно
мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои
права върху интелектуалната собственост.
Пълен списък на нормативните документи, изследвани за целите на анализа е преставен
в Приложение №1.
Иинтелектуалната собственост може да бъде разделена на две области:
 индустриална собственост
Индустриалната собственост включва притежание на правата върху нематериалните
блага, които са създадени или получени, за да се извлича печалба от тях и да се
контролирате начина на използването им. Обектите на индустриална собственост са
изброени в чл.1 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, към
която Република България се е присъединила още през 1921 г. Съгласно Конвенцията,
основни обекти на закрила са:
 изобретенията и полезните модели
 марките и географските означения
 промишленият дизайн
 новите сортове растения, породите животни
 топологиите на интегрални схеми
 фирмените наименования
 преследването на нелоялната конкуренция и други.
С регистрацията на обект на индустриална собственост се получава изключително
право върху него. Притежателят на това право, може:

 да упражнява сам правото върху индустриалната собственост
 да го прехвърлите на други лица или да им разрешава да използват това право
 да продължава сроковете на закрила на това право, за да запази действието му
 да възпрепятства други лица да копират или използват индустриалната
собственост, без да са получили разрешение за това
 да предприема действия за административна и съдебна защита на правата, в
случай, че те са нарушени.
 авторски права - включват литературни и художествени произведения.
Европейските закони, отнасящи се до защитата на интелектуалната собственост, са
пряко свързани с доброто функциониране на Единния европейски пазар. В областта на
защитата на интелектуалната собственост съществуват голям брой международни
спогодби. В областта на патентите и авторското право две спогодби са от най-голяма
важност: Мюнхенската спогодба за европейския патент (1973 г.), чрез която патентите
могат да бъдат получавани с обикновена молба до Европейската патентна служба и
Люксембургската спогодба (1975 г., изменена 1989 г.) С нея се цели еднакъв ефект
върху европейските патенти навсякъде в Общността.

2.3.2 Марки
Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и чиято основна
функция е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.
Марките могат да бъдат търговски марки, марки за услуги, колективни и сертификатни
марки.
Търговската марка и марката за услуги се използват за означаване на стоки или
услуги, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката.
Търговските марки и марките за услуги могат да бъдат притежание на две или повече
лица, като разпореждането с тях се осъществява със съгласието на всички притежатели.
Колективна марка е марка, притежание на сдружение на производители, търговци или
на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя отличава стоките или
услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица.
Колективната марка се използва съгласно правила, приети от сдружението и
представени в писмена форма в Патентното ведомство при подаване на заявката за

регистрация.
Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, качеството
или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от
лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката. Притежателят на
сертификатна марка не може да я използва за означаването на произвежданите от него
стоки или услуги. За използването на сертификатната марка е необходимо нейният
притежател да приеме правила, които съдържат указания за качество, материала или
други характеристики на стоките или услугите; мерките за контрол, които притежателя
на марката упражнява, и санкциите, които налага.
Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване
на заявката. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на
нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да
я
използват
без
негово
съгласие.
Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на
заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет
години срещу заплащане на такса.

2.3.2.1 Международна регистрация на марки
Системата за международна регистрация на марките е уредена от два договора:
► Мадридска спогодба за международна регистрация на марките, датираща от 1891
година, и
► Протокол относно Мадридската спогодба, който е приет през 1989 г., и влиза в сила
на 1 декември 1995 г. и започнва да действа от 1 април 1996 г.
Общият правилник за приложение на Спогодбата и Протокола влиза в сила именно от тази
последна дата. Системата се администрира от Международното бюро на Световната
Организация за Интелектуална Собственост (СОИС), което поддържа международния
регистър и публикува международните регистрации в Бюлетина на СОИС за
международните марки.
Всяка държава - член на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост,
може да стане член на Спогодбата или на Протокола, или и на двата договора.
Междуправителствена организация може също да стане член на Протокола (но не и на
Спогодбата), при условие, че отговаря на следните изисквания: най-малко една от страните

членки на организацията да членува в Парижката конвенция и организацията да разполага с
регионално Ведомство за целите на регистрацията на марки, която регистрация да има
правно действие върху територията на организацията. Страните членки на Спогодбата или на
Протокола и организациите, членки на Протокола, се наричат общо “Договарящи страни”.
Като цяло те образуват Мадридския Съюз, който представлява отделен съюз по смисъла на
член 19 от Парижката конвенция. Всеки член на Мадридския Съюз е член също така на
неговата асамблея. Между по-важните задачи на асамблеята са тези по приемането на
програма и бюджет на съюза, както и приемането на изменения в правилника за приложение,
включително и определяне на тарифа за таксите за използването на Мадридската система.
Целта на системата е двупосочна:
o На първо място тя улеснява получаването на закрила на марките (едновременно на
марки за стоки и услуги). Регистрацията на марка в международния регистър
произвежда, в посочените от заявителя Договарящи страни, действия, по същия начин
ако заявката за регистрация е била подадена директно във ведомствата на тези
договарящи страни. Други Договарящи страни могат да бъдат посочвани след
извършването на регистрацията.
o На второ място, като се има предвид, че една международна регистрация би могла да
отговаря на множество национални регистрации, последващата закрилата процедура е
улеснена. Като резултат, остава само една регистрация за поддържане и подновяване,
а също така и промените, например промяна на притежател или промяна на име или
адрес на притежател, или пък ограничаване списъка на стоките и услугите, могат да
бъдат вписвани в международния регистър посредством една единствена формалност.
Освен това, ако притежателят желае да прехвърли регистрацията по отношение само
на няколко посочени Договарящи страни, или по отношение на някои стоки или
услуги, или желае да ограничи списъка на стоките и услугите по отношение само на
няколко посочени Договарящи страни, системата е достатъчно гъвкава и го позволява.

Срок на действие на регистрацията и подновяване:
Международната регистрация има срок на действие от 10 години. Той може да бъде
подновяван за следващи периоди от по 10 години чрез заплащане на съответните такси.
Международното бюро изпраща едно напомняне на притежателя и, според случая, на неговия
представител по индустриална собственост, шест месеца преди датата, предвидена за
подновяването. Международната регистрация може да бъде подновена по отношение на
всички посочени Договарящи страни или само за част от тях. В замяна на това, тя не може да

бъде подновена само за част от вписаните в международния регистър стоки и услуги.
Следователно, ако притежателят желае, в момента на подновяването, да заличи някои стоки и
услуги от международната регистрация, трябва да подаде заявка за заличаване специално за
тези стоки и услуги.

Предимства на системата:
Международната регистрация предоставя редица предимства за притежателя на една марка.
След регистрацията на марката или подаването на заявката за регистрация във Ведомството
на произхода, той следва да подаде само една заявка, ползвайки само един официален език и
да заплати само една такса (вместо да подава заявки във всяко едно Ведомство по марки от
Договарящите страни, на различни езици, като заплаща различна такса за всяко Ведомство).
Освен това, притежателят не е необходимо да чака Ведомството на всяка Договаряща страна,
в която е поискал закрила, да излезе с положително решение по регистрацията на марката:
ако Ведомството не е изпратило отказ за предоставяне на закрила в определения срок, се
счита, че марката е получила закрила на територията на съответната Договаряща страна.
Друго важно предимство произтича от факта, че последващите регистрацията промени,
например промяната на името или адреса на притежателя, смяната на притежателя (пълна
или частична) или ограничаването на списъка на стоките и услугите, могат да бъдат вписани
и да породят действия по отношение на различните посочени Договарящи страни чрез
изпълнението на една единствена формалност и заплащането на само една такса.
Освен това, има само една дата за изтичане действието на регистрацията и само една
регистрация за подновяване. Международната регистрация предоставя, също така, и
предимства за Ведомствата, които не е необходимо да правят проучвания за формалната
редовност на тази регистрация, нито да класират стоките и услугите или да публикуват
марките. Освен всичко друго, техните услуги са възнаградени: индивидуалните такси,
събирани от Международното бюро, се прехвърлят на Договарящите страни, за които са били
заплатени, а добавъчните и допълнителните такси се разпределят ежегодно между
Договарящите страни, които не получават индивидуални такси, в зависимост от броя на
посочванията за всяка една от тях.
С една заявка за международна регистрация може да се осигури правна закрила на марка във
всички страни-членки на Мадридската Спогодба или Протокола или и двете (без страната на
произхода). В момента в Мадридската Спогодба членуват 57 страни, а в Протокола - 71.
Международната регистрация има действие в тези страни, които специално са посочени в
заявката
за
международна
регистрация.
Официален език на Мадридската спогодба е френският език. Официални езици на Протокола

са френски и английски език.

2.3.3 Географски означения
Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.

2.3.3.1 Наименование за произход
Наименованието за произход е наименованието на страна, район или определена местност
от тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чиито качества
или свойства се дължат предимно на географската среда, включваща природни и човешки
фактори.

2.3.3.2 Географското указание
Географското указание е наименованието на страна, район или определена местност от тази
страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество,
известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.
За географски означения се смятат и традиционни наименования, които отговарят на
изискванията на определенията за наименование за произход и географско указание.

Правна закрила
Правната закрила на регистрирано географско означение обхваща забрана за:
o използване в търговската дейност на географското означение за стоки, които са сходни
на стоката, за която е регистрирано, доколкото се експлоатира известността на
защитеното означение
o неправилно използване или имитиране на географското означение, дори и когато
истинският произход на стоката е отбелязан, или използването му в превод или заедно
с изрази като "род", "вид", "тип", "имитация" и други подобни
o използване на всяко друго невярно или заблуждаващо указание по отношение на
източника, произхода, естеството или съществените качества на стоката, посочено
върху опаковката, в рекламни материали или документи, свързани със стоката, което
указание може да създаде невярно впечатление относно нейния произход
o други действия, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно
истинския произход на стоката.

Регистрираните географски означения не могат да се превърнат в родови наименования,
докато се ползват с правна закрила.

Статистика на географските означения
Регистрираните по национален ред географски означения са 117 на брой, като от тях 69 са
наименования за произход, а 48 са географски указания.
По реда на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и тяхната международна
регистрация
има
51
регистрирани
български
наименования
за
произход.
Най-много географски означения, регистрирани в България по национален ред, са за вино –
общо 48, следват 14 регистрирани географски означения за минерални води, а на трето място
–
10
регистрации
на
географски
означения
за
тютюн.
По международен ред най-много български наименования за произход са регистрирани за
тютюн – общо 15. Второ място заемат наименованията за мрамор – 6 регистрации, а на трето
място са тези за кварцов пясък – общо 5.
Лидер в разпределението на географските означения, регистрирани по национален ред в
България по вписани ползватели, е „Каолин” АД с общо 7 регистрирани географски
означения, следван от „Ел Би Булгарикум” ЕАД с 6 регистрации и „Винарна Лясковец” АД с 5
регистрации.
Най-много регистрации по национален ред на географски означения са правени през 1985
година – общо 19, а в периода 1976 – 1977 г. българските предприятия регистрират най-много
наименования за произход по международен ред – по 20 за всяка една от годините.
По брой регистрирани международни наименования за произход по реда на Лисабонската
спогодба България е на трето място, като лидер е Франция с 508 регистрации, следвана от
Чехия
със
76
регистрирани
наименования
за
произход.
В резултат на преговорите за присъединяване на България към ЕС сред изброените категории
спиртни напитки с географски указания в Приложение III на Регламент № 110/2008 са
включени и 13 броя български дестилатни спиртни напитки (ракии), от които девет винени и
четири плодови.

2.3.3.3 Международна регистрация на географски означения
Лисабонската Спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна

регистрация регламентира международна регистрация само на наименованията за произход.
Лисабонската Спогодба дава следното определение на понятието “наименование за
произход”: географското наименование на една страна, област или местност, което служи за
означаване на един продукт, който произхожда оттам, и чиито качества или свойства се
обуславят от географската среда, включваща природните и човешките фактори.

Правна закрила:
Спогодбата осигурява закрила срещу всякакви присвоявания или имитация, дори ако
истинският произход на продукта е означен или ако наименованието е използвано в превод
или придружавано от изрази като “род”, “тип”, “начин”, “имитация” или други подобни.
Съгласно Лисабонската Спогодба закрилата на наименованията за произход може да се
осигури чрез международната им регистрация.

Държавите - членки на Лисабонската Спогодба осигуряват правна закрила на
наименованията за произход на своите заявители във всички останали страни въз основа на
само една заявка за регистрация. Към 2010 г. в Лисабонската спогодба участват 27 държави.
България става страна по Спогодбата на 12.08.1975 г.
Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице, след като е регистрирало
съответното наименование за произход в страната на произхода, може да подаде чрез
Ведомството на тази страна заявка до Международното бюро на Световната организация за
интелектуална собственост (СОИС) за международна регистрация на същото наименование
за произход.

Съдържание на заявката:
1. Страната на произхода
2. Националното ведомство
3. Наименованието за произход и транслитерация
4. Ползвателя / ползвателите на наименованието за произход и адрес
5. Стоката, за която се отнася наименованието за произход

6. Областта на производство на стоката
7. Правната разпоредба или съдебното решение или националната регистрация, които
признават закрилата на наименованието за произход в страната на произхода
8. Дата и подпис на компетентния орган
9. Такса за регистрация.
Чрез международната заявка и неговата регистрация, наименованието за произход получава
същия обем на правна закрила, която би се получила чрез заявки, подадени отделно във всяка
страна.
Единственото условие за предприемане на международна регистрация е наименованието за
произход да е регистрирано в страната на произхода. Без такава регистрация заявителят не
може да подаде заявка в Международното бюро на СОИС в Женева, Швейцария.
Международното бюро завежда молбата за международна регистрация и я вписва в
международния регистър на наименованията за произход. След вписването на
наименованието за произход, Международното бюро съобщава за извършената регистрация
на Ведомствата на страните-членки на Лисабонската спогодба. Успоредно с това,
Международното бюро публикува данните за регистрацията в специалния Бюлетин на
международните
наименования
за
произход.

2.3.3.4 Регистрация на географско означение в Европейския съюз:

РЕГЛАМЕНТ № 510/2006 от 20.03.2006 г. относно закрилата на географски указания и
наименования за произход на земеделски и хранителни продукти урежда процедурата за
закрила на територията на Европейската общност на две групи защитени означения на
земеделски и хранителни продукти:
1. Защитено наименование за произход
2. Защитено географско указание

2.3.3.4.1 Защитено наименование за произход - продуктът трябва да
отговаря на две условия:


Качеството или свойствата му трябва да се дължат предимно или изключително на

географската среда, която включва природните и човешките фактори, като климат,
качество на почвата и местното ноу-хау, т.е. традиционните знания на населението



Производството и преработките на суровините до крайният продукт трябва да стават
в определения географски район, чието име носи продуктът.

2.3.3.4.1 Защитено географско указание – продуктът трябва да отговаря
на две условия:


да е произведен в географския район, чието име носи. За разлика от
защитеното наименование за произход, е достатъчно един от етапите на
производство да е осъществен в определения регион, например суровините,
използвани за производство могат да произлизат от друг регион



връзката между продукта и региона, който му дава името си не е необходимо да бъде
предимно или изключително дължаща се на географската среда. Достатъчно е едно
специфично качество или друга характеристика да се дължат на географския
произход.

2.3.3.5 Приложно поле на Регламент № 510/2006 г.:

1. Земеделски продукти, предназначени за консумация от човек - пресни
меса и месни продукти, сирене, яйца, мед, млечни продукти, масла и мазнини, плодове
и зеленчуци, зърнени храни, прясна риба, мекотели, ракообразни и продукти
приготвени от тях.
2. Хранителни продукти - бира; напитки на основата на растителни екстракти;
хляб, тестени, сладкарски и захарни изделия; естествени клейове и смоли. горчица.
3. Земеделски продукти - сено; етерични масла; декоративни растения и цветя;
корк; кохинийл; вълна; очистен лен; ракита.

Процедура по регистрация:
1. Подаване на заявление от група земеделски производители или преработватели
до националния компетентния орган на страната-членка, в рамките на която се
намира географския район на производство на продукта – в България това е
Министерство на земеделието и храните

2. Министерството проверява заявката и я публикува в интернет страницата си за
срок от 1 месец за възражения от всяко лице с адрес или седалище в Република
България

3. Министерството на земеделието и храните изпраща до Европейската комисия
заявките, които отговарят на условията за предоставяне на закрила

4. Европейската комисия проверява получените заявки за не повече от 12 месеца и
ако прецени, че отговарят на изискванията за регистрация, публикува
спецификациите на заявката в Официалния вестник на Европейския съюз

5. Възражения по заявката могат да се подават до Европейската комисия в срок от
6 месеца след тази публикация от всяка държава-членка или трета страна, както и
от всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, с
местожителство или седалище в държава-членка, различна от тази, която
кандидатства за регистрация

6. Ако не са получени възражения или възраженията са счетени за неоснователни,
наименованието или указанието се регистрира и се вписва от Комисията в
Регистъра на защитените наименования за произход или в Регистъра на
защитените географски указания и се публикува в Официалния вестник на ЕС.

Съдържание на заявката:

1. Наименованието и адреса на групата, подала заявката

2. Продуктова спецификация, която включва:



Описание на продукта, включително на суровините и физичните,
химичните, микробиологичните или органолептичните характеристики на
продукта



Оределяне на географския район



Описание на метода на получаване на продукта



Връзка между качеството
географската среда.

или

характеристиките

на

продукта

и

3. Орган, контролиращ спазването на изискванията на спецификацията
4. Специфични правила за опаковане и етикиране на продуктите.

Съдържание на правата:


Правото на собственост върху защитено наименование за произход или
защитено географско указание на земеделски или хранителен продукт е
колективно право.



Правото принадлежи не само на групата заявители, но и на всеки
производител от съответния регион, който спазва спецификацията на
продукта със защитено наименование или указание.



Регистрацията в ЕС означава защита от имитация и фалшификация на
продукта. Тя е гаранция за качество и уникалност на изделието.



Защитата дава на производителите право да използват регистрираното име
върху своя продукт, като поставят специален знак.

Предимства:


Регистрацията на географски указания и наименования за произход на
земеделски и хранителни продукти в Европейския съюз е безплатна.



Защитените географски указания и наименования за произход са
инструмент за насърчаване и реклама на качеството на хранителната
промишленост и инструмент за развитие на селското стопанство и
производството на хранителни продукти.

2.3.3.6 Приложно поле на Регламент 110/2008 от 15.01.2008 г.:

РЕГЛАМЕНТ № 110/2008 от 15.01.2008 г. относно определението, описанието,
представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки
Наименованията на спиртните напитки могат да бъдат допълнени с географски указания
при условие, че фазите на производството, при които те получават своите специфични или
окончателни характеристики и свойства, се извършват в съответния географски район.

Процедура по регистрация:
1. Подаване на заявление за регистрация до Европейската комисия от държаватачленка на произход на спиртната напитка.
2. Европейската комисия проверява заявлението в срок от 12 месеца и ако
прецени, че отговарят на изискванията за регистрация, публикува
спецификациите на заявката в Официалния вестник на Европейския съюз.
3. Възражения срещу регистрацията на географското указание могат да се
подават до Европейската комисия в 6-месечен срок след тази публикация от
физическо или юридическо лице, което има правен интерес.
4. Ако не са получени възражения или възраженията са счетени за
неоснователни, Европейската комисия взема решение за регистрация на
географското указание и публикува решението в Официалния вестник на ЕС.

Съдържание на заявката:

1. Наименование и категория на спиртната напитка, включително географско
указание
2. Описание на спиртната напитка, включващо основните физически, химични
и/или органолептични характеристики на продукта, както и специфичните
характеристики на спиртната напитка в сравнение със съответната категория
3. Определение на съответния географски район
4. Описание на метода за получаване на спиртната напитка и, ако е приложимо,
автентичните и непроменими местни методи
5. Подробности, посочващи връзката с географската среда или географския
произход
6. Всички изисквания, определени от общностни и/или национални и/или
регионални разпоредби
7. Име и адрес за контакт на заявителя
8. Всяко допълнение към географското указание и/или всяко специфично правило
за етикетиране в съответствие със съответното техническо досие.
В Република България, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на
основание Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и
технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените
добавки и условията за използването им, разглежда заявления за утвърждаване на спиртни
напитки с географско указание.

Производител или производители на спиртни напитки могат да подадат заявление за
утвърждаване на ракии, бренди, мастика и ликьори с географско указание. Комисия в
рамките на министерството разглежда заявлението и ако не са налице недостатъци,
информация за постъпилото заявление се публикува в два централни ежедневника за
възражения и предложения в 10-дневен срок. Ако не са получени възражения, Министърът
на икономиката и енергетиката утвърждава със заповед спиртната напитка с географско
указание.

2.3.3.7 Приложно поле на Регламент 479/2008 от 29.04.2008 г.:
РЕГЛАМЕНТ № 479/2008 от 29.04.2008 г. относно общата организация на пазара на вино
Държавите - членки на ЕС предоставят списък на Европейската комисия на признатите от
тях качествени вина, произведени в определен район. В България органът, който
утвърждава качествени вина от определен район, е Изпълнителната агенция по лозата и
виното.
Комисията публикува списъка на признатите качествени вина, произведени в определен
район в Официалния вестник на ЕС, т.е. закрилата на качествените вина е основана на
публичното им разгласяване. Броят на признатите българските качествени вина,
публикувани в Официалния вестник на ЕС, е 56.

2.3.3.8 Регистрация на географско означение в България - процедура:

Правната закрила на географското означение в Р България се предоставя чрез
регистрацията му в Патентното ведомство.
Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си
дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на
установените качества или особености.
Границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както и
връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския
произход се определят и установяват от съответното централно ведомство със заповед
на ръководителя му.
Правото на използване на регистрирано географско означение има само лицето/лицата,
което/които е/са вписано/вписани като негов/и ползвател/и.

Съдържание на заявката:


искане за регистрация само на едно географско означение



данни на заявителя



данни за представителя, когато е упълномощен



наименованието за произход или географското указание



посочване на стоката


описание на границите на географското място, които се документират
с приложена карта или скица, върху която те са очертани



описание на стоката, което трябва да включва данни за основните
физични, химични, микробиологични и/или органолептични
характеристики на стоката и ако е необходимо на суровините. Описва
се и традиционния местен метод за производство на стоката, както и
характеристиките на стоката, указващи връзката им с географската
среда или с географския произход. Ако заявката е за наименование за
произход, описанието трябва да посочва влиянието на природните и
човешките фактори върху свойствата или особеностите на стоката.

Документи към заявката:


препис на заповедта на ръководителя на съответното централно
ведомство, с която се определят границите на географското място и
качествата или особеностите на стоката, както и връзката на тези
качества или особености с географската среда или с географския
произход



удостоверение от съответната община, че заявителят извършва
производствената си дейност в определеното географско място



документ за платени такси.

Всяка постъпила заявка за регистрация на географско означение се подлага на формална
експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията за правилно оформяне
на заявката и дали към заявката са приложени изброените документи.
При констатиране на недостатъци в заявката, на заявителя се предоставя тримесечен срок за
отстраняването им. Ако в този срок недостатъците не бъдат отстранени, производството по
заявката се прекратява.
За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се извършва
експертиза по същество, която обхваща проверка на основанията за отказ, които са
следните:



не се регистрира като географско означение наименование, което се е
превърнало на територията на Република България в родово
наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на
производството им



не се регистрира географско означение, което е идентично с
наименованието на по-рано защитен сорт растение или порода
животно, когато има вероятност потребителите да се въведат в
заблуждение относно истинския произход на стоката



не се регистрира географско означение, което е идентично на
географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични
стоки



не се регистрира географско означение, което е идентично или сходно
на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични
или сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в
заблуждение.

Когато има основания за отказ на регистрацията на географското означение, заявителят се
уведомява, като се посочват всички мотиви за отказа и се предоставя тримесечен срок за
възражения. Ако в този срок не бъдат получени основателни възражения, се взема решение
за отказ на регистрацията.
Когато се установи, че заявеното географско означение отговаря на изискванията на закона,
се взема решение за регистрация, географското означение се вписва в Държавния регистър
на географските означения и заявителят се вписва като ползвател и в едномесечен срок му
се издава свидетелство за използване на географското означение.

Вписване на ползвател на регистрирано географско означение
Всяко лице, което извършва производствената си дейност в определено географско място и
стоката, която произвежда отговаря на установените качества или особености, може да
подаде заявка за вписване като ползвател на вече регистрирано географско означение.
Субекти на правото върху съответното географско означение могат да бъдат лица, чиито
брой не е и не може да бъде ограничен. ЗМГО предоставя възможност на всяко лице, което
има право на заявяване да подаде заявка за вписване като ползвател на регистрирано
географско означение.

Изискванията за съдържанието на заявката за вписване на ползвател са същите като за
заявката за регистрация на географско означение. Новият ползвател трябва да посочи
получения вече регистров номер на географското означение.
По заявката за вписване на нов ползвател се извършват действията по формалната
експертиза, както и по заплащането на дължимите такси за вписване, за издаване на
свидетелство и публикация, ако решението по заявката е положително. Издаденото
свидетелство документира правото на новия ползвател да използва географското означение.
Регистровият номер на географските означения се различава по това, че след него, се
изписва номера на поредния вписан ползвател. Например, за регистрираното географско
означение „БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО” с рег. № 6, има няколко вписани ползватели с
поредни номера: 6-01, 6-02. Отменяне на вписването на ползвател: по искане на всеки
вписан ползвател, когато по исков ред се установи, че ползвателят използва географското
означение за означаване на други стоки или произведените от него стоки не притежават
установените
качества
или
особености.
Правната закрила на регистрацията на географското означение се прекратява, когато
престане да съществува връзката между качествата и особеностите на стоката и
географската среда.

Обжалване
Заявител на географско означение, който е получил:


решение за отказ на регистрация на географско означение



решение за прекратяване на производството по формална експертиза



решение за прекратяване на производството по вписване на ползвател на
географско означение

може да подаде жалба срещу решението пред Патентното ведомство. Жалбата трябва да
отговаря на същите изисквания за допустимост и формална редовност и се разглежда по
същия ред, който е предвиден за жалбите срещу решенията по заявки за марки. Когато
жалбата е основателна, председателят на Патентното ведомство отменя обжалваното
решение и постановява друго, с което:
 връща заявката за повторно разглеждане
 връща заявката за регистрация.

Посочените
решения
не
подлежат
на
обжалване
по
съдебен
ред.
Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното ведомство постановява
решение, с което потвърждава решението за отказ на регистрацията. Тези решения могат да
се обжалват по съдебен ред по същата процедура, която е установена за марките.

Искания за заличаване на регистрацията на географски означения и за
отменяне на вписването на ползвател на регистрирано географско
означение
Всяко лице с правен интерес, което счита, че едно географско означение е регистрирано:


в нарушение на изискванията на ЗМГО, дефиниращи видовете
географски означения (наименования за произход и географски
указания), като това обстоятелство е установено с влязло в сила съдебно
решение



е идентично на по-рано регистрирани географско означение или марка
за идентични стоки



е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растение/порода
животно



е идентично/сходно на по-рано регистрирани географско означение или
марка за идентични/сходни стоки, когато има вероятност потребителите
да се въведат в заблуждение

може да подаде искане за заличаване на тази регистрация. Искането трябва да отговаря на
изискванията за допустимост и формална редовност, които са предвидени за исканията за
заличаване на регистрацията на марки. Исканията се разглеждат по реда, предвиден за
марките. Решенията, които може да вземе председателят на Патентното ведомство са
същите, които са допустими и по исканията за заличаване на регистрацията на марки и се
обжалват
по
същия
съдебен
ред.
По отношение на регистрацията на чуждестранни географски означения, тя се заличава,
когато
е
заличена
регистрацията
в
страната
на
произхода.
Служебно заличаване на регистрацията на географско означение на земеделски продукт или
храна е възможно когато географското означение на земеделски продукт или храна се
впише в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски
означения.

За вписването на географското означение на земеделски продукт или храна в Европейския
регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения
Патентното ведомство се уведомява от Министерство на земеделието и храните.
Заличаването
се извършва в срок
от
един
месец
от
уведомяването.
Заличаването на регистрация на географско означение има действие от датата на подаване
на заявката.
Вписването на ползвател на регистрирано географско означение се отменя по искане на
всеки вписан ползвател, когато по исков ред се установи, че ползвателят използва
географското означение за означаване на други стоки или произвежданите от него стоки не
притежават установените качества или особености. Отменянето на вписването на ползвател
на географско означение има действие от датата на подаване на искането за отменяне.

2.3.3.9 Обобщени изводи/констатации и препоръки:

След анализа на приложимото законодателство и стратегическите документи, се обобщават
следните изводи:


Стратегическите документи са в съответствие с целите на СВОМР на МИГ
Долни чифлик и Бяла и целите на настоящия анализ



Националното и общностно законодателство, както и международноправните
актове дават пълна възможност за регистрация – национална и/или
международна на географско означение на територията на МИГ Долни чифлик
и бяла и последваща регистрация на търговси марки на отделни стоки и
услуги, продукт на земеделските производители, търговци и занаятчии,
осъществяващи основната си дейност на територията на община Долни чифлик
и община Бяла



Регистрацията на географски указания и наименования за произход на
земеделски и хранителни продукти в Европейския съюз е безплатна



Защитените географски указания и наименования за произход са инструмент за
насърчаване и реклама на качеството на хранителната промишленост и
инструмент за развитие на селското стопанство и производството на

хранителни продукти



Регистрацията географско означение и на търговска марка в България или ЕС
осигурява защита от имитация и фалшификация на продукта



Регистрацията географско означение и на търговска марка е гаранция за
качество и уникалност на изделието



СНЦ МИГ Долни чифлик и Бяла трябва да предприеме всички необходими
стъпки за регистрация първоначално на географско означение, а впоследствие
и на търговски марки на земеделски продукти,продукти от животински
произход и стоки на местни занаятчии.

ІІІ. Кратък сравнителен териториален анализ
3.1 Цели на анализа
Целите на анализа на територията на действие на МИГ Долни чифлик и Бяла,
включват:


Обобщен преглед на територията на община Долни чифлик и община Бяла;



Сравнителен анализ на територията в регионален и национален контекст;



Сравнителен анализ на селскостопанското производство в контекста на целите
на настоящето изследване;



Идентифициране на селскостопанските продукти/стоки/услуги, за които могат
да се регистират търговски марки, носещи ползи за всички земеделски

производетели, търговци и занаятчии от територията на МИГ Долни чифлик и
Бяла.

3.2. Сравнителен териториален анализ
Основа на този анализ е Стратегията за местно развитие на МИГ Долни чифлик и Бяла,
която съдържа подробен описателен териториален анализ, с отчетени потребности,
възможности и заплахи. Партньорите в Сдружението от публичния сектор също
разполагат с обстойни анализи за Долни чифлик и за Бяла, които са отразени в
Общинските планове за развитие и в Стратегиите на двете общини.
Ето защо не е необходимо да бъдат преповтаряни отделните обобщени данни, факти и
препоръки, както и статистически данни. В настоящия анализ, за постигане целите,
поставени в заданието по него, екипът е отразил най-важните и обобщаващи
характеристики на територията, позовавайки се на цитираните стратегически
документи, както следва:
В територията на МИГ Долни чифлик и Бяла попадат целите територии на две общини:
Община Долни Чифлик и Община Бяла (Варненска област).
Общата територия на МИГ Долни чифлик и Бяла е: 646,9 кв.км.
територията на област Варна.

или 17% от

485,1 кв.км - Община Долни чифлик
161,8 кв.км. - Община Бяла
Територията на МИГ Долни чифлик и Бяла е кохерентна и изцяло съвпада с
административните граници на двете общини. На територията на МИГ живеят общо
22 240 жители, от тях 11 035 - мъже и 11 205 жени. Лицата до 18г. от територията са
4 780, а лицата над 61г. са общо 7 818. Разпределенеито на населението в двата града
на територията и селата е приблизително 1/3 към 2/3 в полза на селата, като се има
предвид, че територията включва само два града – двата общински центъра Долни
чифлик и Бяла. Средна гъстота на населението 34,38. Триторията на МИГ Долни
чифлик и Бяла се намира в Североизточна България, в рамките на област Варна. На
изток територията граничи изцяло с Черно море, на север с община Аврен, на запад - с
община Дългопол а на юг с общините Поморие, Несебър и Руен.

Територията на МИГ Долни чифлик Бяла в контекста на България и ЕС-27
Територията на МИГ Долни чифлик и Бяла, също както и територията на България заема
предни позиции по територия на районите от ниво 2, определяни като селски райони (98,5%
от територията) Сред многообразието в размера на районите от ниво 2 в Европейски мащаб,
българските райони са средни по големина - 18.5 хил.кв.км. Средният размер на област
(NUTS III) е 3964 кв.км, с население 264 хил. жители. Средният размер на една община (LAU
1) е 420 кв.км, 27.9 хил.ж. и 19 селища. Българските общини са едни от най-големите в ЕС.
България е сред страните със средно равнище на осигуреност с обща площ (14,73 км2/1000
души през 2010 г.) в ЕС и сред страните с висока осигуреност с използвана земеделска площ
(674,6 ха/1000 души през 2010 г.).
Сравнителният анализ на демографското развитие на територията на МИГ Долни чифлик и
Бяла, България и ЕС по ключови показатели показва протичането на общи неблагоприятни
тенденции и стойностите на коефициента на естествен прираст са - 4.6 % (зад нас е
единствено Латвия).
През периода 2009-2014 населението на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла намалява с
2.9% . Спадът на населението в селата и градовете Долни чифлик и Бяла не се различават
съществено. С това територията се различава от останалите селски райони на България,
където през същия период населението в градовете се увеличава, а в селата силно намалява. В

същото време трябва да се отбележи, че спадът на населението в селата (-9,1%) е доста под
средния за селските райони на България (-15%) и ЕС (-11,3%).

В края на 2015 г. 11 от населени места включително и двата града имат население над 500
души. В община Долни чифлик има 4 села-Горен чифлик, Гроздьово, Пчелник и Старо
Оряхово - с над 1000 жители. В община Долни чифлик живеят над 85% от жителите на
територията на МИГ Долни чифлик и Бяла. В двата града живеят 38.80% от жителите на
територията или малко над 1/3. На територията на МИГ все още няма обезлюдени села, но в
село Самотино живеят само 2 души. Около 2/3 от населението на общините живеят в селата
от територията на МИГ Долни чифлик и Бяла.
По предвиждания на Евростат за периода 2010-2060 г. населението на България ще намалее с
27%, а делът на населението над 65 години ще достигне до над 60% . В този контекст
очакванията за бъдещото развитие до 2020 г. са за запазване, дори увеличаване на негативните
различия между ЕС-27 и българските региони.
Фигура 3 Възрастова структура на населението на районите от ниво 2 в България

Състоянието и динамиката на ключовите показатели за пазара на труда показват, че в
България те са с по-лоши характеристики в сравнение със средноевропейските нива, но са поблагоприятни спрямо стари страни членки, като Испания, Италия, Гърция, Португалия.
Икономиката на Общините Долни чифлик и Бяла естествено е силно повлияна от промените в
цялата страна и носи нейните основни характеристики.
Българските райони по обем на
създадения БВП са сред най-слабите в ЕС. В сравнение с най-големия район NUTS 2 на ЕС Île
de France, който обхваща Париж и региона около него, българските региони създават от 0.50%
до 2.94% през 2010 г. от неговия БВП. най-неразвит район в целия ЕС. СИР и ЮИР, достигат
до стойности от около 37% отсредното равнище в ЕС. Водещ район в страната е ЮЗР, който
достига до близо 73% от средната стойност за ЕС през 2014 г.

Трите района от ниво 2 в Южна България имат по-голяма територия и население в сравнение
с тези от Северна България. Това се отнася и за областите (ниво 3).В структурата на
територията на България земеделските територии имат дял от 57,44%, което е добър
показател за потенциала за развитие на селскостопанското производство. Във
функционалната структура на територията основно място като ресурс за националното
стопанство заемат секторите селско стопанство, рибовъдство и горско стопанство (Общо:
83,94% за 2010 г.). Релефът в съчетание с останалите физикогеографски компоненти е особено
благоприятен за развитие на селско стопанство, туризъм, курортното дело и рекреацията.По
показателите площ със селскостопанско предназначение и използвана земеделска земя
районите от северна България показват по-високи стойности спрямо равнището им в южна
България и за страната като цяло.

По създаден БВП по ППС на човек от населението през 2014 г. страната е на равнище от 40%
от средното за ЕС. На почти същото равнище на развитост е и Румъния. Изоставането на тези
страни от Чехия е близо два пъти, а в сравнение с Дания, разликата е повече от 3 пъти.

Територията на МИГ Долни чифлик и Бяла се отличава с висока степен на екологична
чистота, съхранени екосистеми и уникален селски ландшафт. На територията на МИГ Долни
чифлик и Бяла има 10 защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените
територии (ЗЗТ), разпределени по категории, както следва:
- Резерват – резерват „Камчия”, опазващ най-представителният образец на лонгозните
гори на Балканския полуостров - с. Ново оряхово, с. Старо Оряхово( Биосферният
резерват Камчия е част от световната мрежа биосферни резервати - обект на
ЮНЕСКО).
-

Природни забележителности – 2 обекта
o „Находище на бял оман” - с. Детелина
o „Белите скали”, опазваща уникален непрекъснат скален геоложки профил,
представляващ геохроноложка граница Креда – Терциер и съпътстваща я
иридиево-редкометална аномалия. „Белите скали” са едно от малкото места в
света, които са свидетелство за гигантския космически катаклизъм настъпил
преди 65 милиона години и довел до края на ерата на динозаврите - обща площ
14,2 - гр. Бяла

-

Поддържани резервати – 2 обекта
o „Вълчи проход” - опазва типична за Източна Стара планина вековна смесена
гора от бук, благун, зимен дъб, габър - с. Голица, общ. Долни чифлик

o „Киров дол”, опазва типична за района вековна 150 годишна гора от благун,
цер, горун и бук. - с. Бърдарево
- Защитени местности – 6 обекта
o „Лонгоза” - с. Ново Оряхово, с. Равна гора, , с. Шкорпиловци
o „Камчийски пясъци”: с. Старо оряхово и с. Шкорпиловци „Михов дол”, - с.
Голица
o „Солник” - с. Солник.
o „Орлов камък” – водопад, важен за науката и културата - с. Горен чифлик
o „Горска барака”, опазваща вековна благуново-горуново-буково смесена гора обща площ 94,4 ха, - с. Господиново
На територията на МИГ Долни чифлик и Бяла се разполагат части от 7 защитени зони,
4 от които са по Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за запазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна:
o
o
o
o

„Плаж Шкорпиловци” с код BG0000100;
„Камчия” с код BG0000116;
„Камчийска и Еминска планина” с код BG0000133;
„Река Камчия” с код BG0000141.

Три са зоните по Директива79/409 на Съвета на ЕИО от 02.04.1979 г. за опазване на
дивите птици:
o „Провадийско-Роякско плато” с код BG0002038;
o „Камчийска планина” с код BG0002044;
o „Комплекс Камчия” с код BG0002045.
Наличието на Защитени територии и защитени зони са предпоставка за развитие на нови
туристически продукти и обогатяване на съществуващите до сега.
Селскостопанският фонд на община Бяла е 6270,9ха и заема около 39% от нейната територия.
Годната за обработване земя в общината е почти 6000 ха. 35% от общата площ на Община
Долни чифлик е обработваема земя. Обработваемата земя е заета главно от зърнено-житни
култури. Голямо значение за региона имат ябълковите овощни насаждения и това е една
добра предпоставка за създаване на търговска марка на база изклюителните вкусови качества
на отглежданите в региона сортове ябълкови насаждения. Няма сериозни замърсявания в
следствие на прекалена употреба на торове и пестициди.
В Стратегия Европа 2020 Европейската комисия е заложила пет водещи стратегически цели и
седем водещи инициативи (иновации, образование, информационно общество, климат,
енергия и мобилност, конкурентоспособност, заетост и умения, борба с бедността) за
икономически растеж през следващите 10 години. Всяка страна членка на ЕС е определила
своите цели и приоритети, които да допринесат за постигате на целите на ЕС. В свои
стратегически и планови документи (Национална програма за реформи 2011 - 2015,

Национална програма за развитие: България 2020 и др.) България е формулирала целите за
своето развитие до 2020.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Списък на приложимите нормативни актове:
ЗАКОН за марките и географските означения, Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември
1999 г., попр. ДВ. бр.82от 17 Септември 1999 г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005
г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май2005 г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ.
бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.73
от 5 Септември 2006 г.,изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20
Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари
2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г.
НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки
и географски означения, приета с ПМС № 267 от 30.12.1999 г. Обн. ДВ. бр.9 от 1
февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.70 от 9 септември 2011 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 30 август 2007 г. за изменение и допълнение на
НАРЕДБАТА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на
марки и географски означения, приета с Постановление № 267 на МС от 1999 г.
Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за
марките и географските означения
НАРЕДБА за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като
общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република
България, приета с ПМС № 229 от 15.09.2007 г., обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември
2007г.
Обща препоръка за разпоредби, касаещи закрилата на общоизвестни марки,
приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната
собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална
собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите
на страните-членки на СОИС - 20 - 29 септември 1999 г.

Промишлен дизайн

Закон за промишления дизайн, обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999 г., изм. ДВ.
бр.35 от 11 Май 2010 г.
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на
промишлен дизайн, в сила от 12.07.11 г.

Нови сортове растения и породи животни
ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни,
от 4 октомври 1996г., изм. ДВ. бр.26 от 6 април 2010 г.
Инструкция за реда за разглеждане в Патентното ведомство
сертификати за нови сортове растения и породи животни
НАРЕДБА № 31 от 10.12.1996 г. за представителите по
собственост, издадена от министъра на земеделието и
промишленост, ДВ бр. 108/96 г.

обн. ДВ. бр.84
на заявки за
интелектуална
хранителната

Регламенти, Директиви, Спогодби:
Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на
Общността (ОВ, L 78/1 от 24 март 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО)
№ 207/2009"
Регламент 1383/2003/ЕС на Съвета относно действията на митническите органи
срещу стоки, за които е установено, че нарушават закриляни по този закон права
Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в
Париж на 20 март 1883 г., с нейните изменения и допълнения.
Конвенцията от 22 ноември 1928 г. за международните изложби, организирани в
страните - членки на Парижката конвенция.
Спогодбата от Ница от 15 юни 1957 г., с нейните изменения и допълнения.
Мадридската спогодба за международна регистрация на марки, подписана в
Мадрид на 14 април 1891 г., с нейните изменения и допълнения, ратифицирана с
Указ № 4312 от 3 декември 1984 г.
Протоколът относно Мадридската спогодба за международна регистрация на
марките, подписан на 27 юни 1989 г. в Мадрид, ратифициран със закон от
Тридесет и осмото Народно събрание на 28 март 2001 г.

Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната
международна регистрация от 31 октомври 1958 г. с нейните изменения и
допълнения, ратифицирана с Указ № 523 от 11 март 1975 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство:
ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от
29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната
собственост
ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година за сближаване на
законодателствата на държавите-членки относно марките
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕC) № 3295/94 от 22 декември 1994 година
регламентиращ забранителни мерки за внасянето, износа, ре-експорта или прием
за отложен митнически режим на фалшифицирани и пиратски стоки
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА от 17 септември 1974 година
относно приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с
научно-изследователски програми за Европейската икономическа общност
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993 година относно
търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно
намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира,
че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно
мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои
права върху интелектуалната собственост

Международни правни актове за закрила на индустриалната
собственост:
Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост
Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална
собственост (СОИС)
Договор за патентно коопериране (PCT)
Будапещенски договор за международно признаване на депозирането на
микроорганизмите във връзка с процедурата за патентоване
Хагска спогодба относно международното депозиране на промишлени дизайни

Мадридска спогодба за международна регистрация на марките. Протокол
относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
Изменения на Протокола относно Мадридската спогодба за международна
регистрация на марките
Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната
международна регистрация
Мадридска спогодба за преследване на фалшивите и заблуждаващи означения
за произхода на стоките
Международна конвенция за закрила на новите растителни сортове (UPOV)
Виенска спогодба, учредяваща Международната класификация на образните
елементи на марките
Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите
за регистрация на марки
Локарнска спогодба, учредяваща Международната класификация на
промишлените дизайни.

